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Lichtbron-inspiratie – Liefde is blij zijn
Liefde
Liefde
Liefde
Liefde

is
is
is
is

blij zijn, een arm om je heen.
lachen, is nooit meer alleen.
luist'ren, de woorden gaan door
fluist'ren, heel zacht in je oor.

Liefde
Liefde
Liefde
Liefde

is
is
is
is

lopen, mijn hand in jouw hand.
hopen, is gaan langs het strand.
amen, is wolken, is wind.
samen, is spelen als kind.
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zingen, is wit en is groen.
zacht, is een kus in 't plantsoen.
leven, je ademt weer op.
geven, is leven met God.

Hanna Lam

Zondag 12 mei 9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. PKN Jeugdwerk JOP 2. Kerk
Komende diensten
Zondag 19 mei 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Zoetermeer
Zondag 26 mei 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Naaldwijk. Doopdienst

Agenda
14 mei 10.00 uur gespreksochtend in De Lichtbron. Onderwerp: vooroordelen
n.a.v. Johannes 9:1-7. U bent allen welkom.

Jubileum Cees de Maa
Op zondag 5 mei werd in een feestelijke dienst herdacht dat Cees de Maa al 60
jaar lang organist is in De Lichtbron. Sinds vele jaren mogen we genieten van
het mooie orgelspel van Cees en, zoals hij zelf vertelde, we zijn voorlopig nog
niet van hem af.
Zolang het mogelijk is. wil Cees de gemeente in de zondagsdiensten blijven
begeleiden op het orgel en daar zijn wij als gemeente erg blij mee.
Vele gasten, waaronder familie en vrienden van Cees, waren aanwezig in de
dienst die werd geleid door dominee Jantine Veenhof. Cees had zelf zijn
favoriete liederen aan Jantine doorgegeven en we konden als gemeente uit
volle borst meezingen met het orgelspel. Het was fijn dat trompettist Dik Ton
een extra feestelijk tintje aan de muziek gaf.
Na de dienst werd Cees toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad,
Jan Stolk, en werden wat anekdotes opgehaald. We zongen met elkaar een
lied voor Cees, waarvan hieronder het eerste couplet:
Daar juicht een toon, daar klinkt een klank
Want Cees zit op de orgelbank
Hij roert de toetsen zwart en wit
En weet dat daar muziek in zit.
Daarna kreeg Cees vanuit de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (van
de PKN) een draaginsigne van goud met briljant opgespeld. Daarbij hoorde
een mooie oorkonde.
Namens de kerkelijke gemeente kreeg hij een mooi boeket.
Namens de burgerlijke gemeente Westland kreeg Cees uit handen van
wethouder Piet Vreugdenhil de Westland Stek uitgereikt voor zijn jarenlange
trouwe dienst.
En natuurlijk had Cees het laatste woord!
Na afloop kregen alle aanwezigen de gelegenheid om Cees te feliciteren en
even na te praten over de dienst. Bij de koffie hadden we een feestelijk koekje
met de tekst ‘60 jaar’ erop.
Ria Jongerius
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